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Relacions
Els dos objectius bàsics d'RDA són identificar i relacionar (d'acord amb les tasques de
l'usuari dels FRBR / FRAD i de la Declaració de principis internacionals de catalogació).
Les relacions són una part important d'RDA. Expressar les relacions en els registres
bibliogràfics i d'autoritat, ajuda als usuaris a trobar el que necessiten i els alerta sobre
altres recursos disponibles.
•Les relacions s'expressen mitjançant:
- les entitats relacionades: les entitats de FRBR del grup 1 (obra, expressió, manifestació,
ítem) i les entitats del grup 2 (persones, entitats corporatives i famílies), i
-indicant el tipus de relació, mitjançant l'ús d'un designador de relació o per la
codificació MARC.
En MARC, les relacions es poden enregistrar com un punt d'accés autoritzat, com una
nota o com un camps d'enllaç.
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Entitats relacionades
Hem dit que les relacions s'expressen relacionant entitats FRBR. Hi ha tres tipus de
relacions, relacions entre:
•Entitats del grup 2 i entitats del grup 1 de FRBR, és a dir, "persones, famílies, i entitats
corporatives" com es relacionen amb un recurs (obres, expressions, manifestacions,
ítems).
•Relacions entre entitats del grup 1: "obres, expressions, manifestacions, ítems", com
aquestes entitats es relacionen entre sí.
•Relacions entre entitats del grup 2: "persones, famílies i entitats corporatives", com
aquestes entitats es relacionen entre sí.
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La política a seguir en cas de relacions específiques es troba recollida a les Concrecions.
La decisió d'incloure altres relacions que no estiguin identificades com a elements bàsics
queda a criteri del catalogador, el qual ha de decidir quina relació es considera important
per ajudar als usuaris a trobar el recurs o l'entitat.
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On són les instruccions?
Els capítols 18, 24 i 29 donen directrius generals als capítols específics de cada grup de
relacions. (El capítol 23, instruccions generals sobre l'enregistrament de matèries d'una
obra, no s'ha desenvolupat encara).
Els apèndixs són llistes de designadors de relació, són termes usats per descriure les
relacions entre les entitats.
No són llistes tancades (s'actualitzen sovint) i es poden utilitzar altres termes.
Tanmateix, es recomana seguir els designadors dels apèndixs.
Apèndix I: llista els designadors de relació emprats entre entitats del grup 1 i grup 2, és a
dir, relacions entre un recurs i les persones, famílies i entitats corporatives associats amb
el recurs. Per exemple, el designador "autor" expressa la relació entre el creador i
l'obra. (Aquests designadors de relació només s'utilitzen en registres bibliogràfics).
Apèndix J: llista els designadors de relació emprats entre obres, expressions,
manifestacions i ítems. Per exemple, el designador "adaptació de (obra)" pot ser usat
per expressar la relació d'una obra que s'ha reescrit en base a una altra obra. (Aquests
designadors de relació s'utilitzen tant en registres bibliogràfics com d'autoritat).
Apèndix K: llista els designadors emprats entre persones, famílies i entitats
corporatives. Per exemple, el designador "identitat alternativa" relaciona un pseudònim
a la persona real. El designador "identitat real" relaciona la persona real amb una
identitat alternativa. (Aquests designadors de relació s'utilitzen només en els registres
d'autoritat).
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Relacions entre entitats del grup 1 i del grup 2:
Són relacions que són expressades en els registres bibliogràfics entre "persones, famílies
i entitats corporatives" i un "recurs" (=obra, expressió, manifestació i ítem)
Creadors i altres responsables associats a l'obra (capítol 19)
Contribuïdors associats amb expressions (capítol 20)
Entitats relacionades amb manifestacions (capítol 21)
Entitats relacionades amb ítems (capítol 22)
Apèndix I: llista els designadors de relació emprats per expressar el tipus de relació entre
el recurs i les persones, famílies i entitats corporatives associats amb el recurs.
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Apèndix I: Designadors de relació - Ús dels designadors de relació

Recomanacions per a l'ús dels designadors de relació emprats en els punts d'accés
autoritzats. La política a seguir és de proporcionar el designador de relació; tanmateix,
no invertiu massa temps per decidir el designador, en molts casos pot resultar poc
significatiu i el que és important és proporcionar els punts d'accés.
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Creador i obra

RDA 19.2 la relació entre el creador i l'obra és una element bàsic
Si hi ha més d’un creador només es requereix el creador amb una responsabilitat
principal indicada o el mencionat en primer lloc. La Concreció especifica que es poden
donar altres punts d'accés addicionals per a la resta de creadors a criteri del catalogador.
Recordeu que les entitats corporatives es consideren creadores quan són responsables
d’originar, publicar o fer publicar les obres que pertanyen a una o més de les categories
d'RDA 19.2.1.1.1 (p. ex., obres de naturalesa administrativa, obres que enregistren el
pensament col·lectiu de l’entitat, etc.)
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Creador i obra – MARC

Les relacions del creador amb l'obra s'expressen en el camp 1XX per a un creador
principal o per al primer; els altres creadors s'enregistren en camps 7XX addicionals, a
criteri del catalogador.
Utilitzeu l'apèndix I.2.1 per afegir un designador de relació en el subcamp $e dels camps
100-110 i 700-710, i un $j en el cas dels congressos (recordeu que el $e està definit en el
format MARC 21 per a una unitat subordinada al congrés).
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Exemple l'apèndix I.2.1
L'exemple mostra la tria del terme específic més apropiat per designar la relació del
creador amb el recurs que està catalogant. El designador de relació es dóna a final del
camp del punt d'accés autoritzar; en aquest cas va precedit per coma.
Recordeu que no s'han d'utilitzar aquests tipus de designador en camps de nom-títol.
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Exemples - Ús del designador de relació de l'Apèndix I.2.1

Els exemples mostren diverses casuístiques sobre l'ús dels designadors de relació en
punts d'accés autoritzats que representen una persona, família o entitat corporativa
amb una relació de creador en un recurs.
El designador de relació s'ha de proporcionar correctament. No es pot utilitzar un
designador d'obra en un punt d'accés d'una expressió o a l'inrevés. Per exemple, no és el
mateix un compilador que un editor literari. L'apèndix proporciona la definició de
cadascun:
Compilador: Persona, família o entitat corporativa responsable de la creació d’una obra
nova (per exemple, una bibliografia, un directori) per mitjà de la selecció, l’arranjament,
l’agregació i l’edició de les dades, la informació, etc. En el cas d’un compilador com a
contribuïdor, vegeu editor literari (apèndix I.3.1).
Editor literari: Persona, família o entitat corporativa que contribueix a una expressió
d’una obra revisant o aclarint el contingut, o seleccionant i aplegant les obres, o les parts
d’obres, d’un o més creadors. Les contribucions poden incloure l’addició d’una
introducció, de notes, o de qualsevol altre material crític, o la preparació de l’expressió
d’una obra per a la producció, la publicació o la distribució. En el cas de les revisions, les
adaptacions, etc., majors, que canvien substancialment la natura i el contingut de l’obra
original, i que donen com a resultat una obra nova, vegeu autor a I.2.1.
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Altre responsable associat a l'obra
RDA 19.3 un altre responsable associat amb una obra és una persona, una família o una
entitat corporativa associada amb una obra en una relació diferent de la de creador. És
un ELEMENT BÀSIC si el punt d’accés autoritzat s’usa per elaborar el punt d’accés
autoritzat que representa l’obra. Si n'hi ha més d’un només es requereix el principal o el
mencionat en primer lloc.
Relacions bàsiques (RDA 19.3.2-19.3.3), p. ex:
- Jurisdicció regida per una llei, un reglament, etc.
- Entitat regida per una constitució.
- Tribunal, parts, etc.
- Església, grup confessional o entitat associat amb un credo o una obra litúrgica.
La Concreció especifica que es poden donar altres punts d'accés addicionals per a la
resta de responsables, a criteri del catalogador. Per exemple:
- Les persones, etc., a qui s’adreça una correspondència.
- Les persones, etc., homenatjades en una obra d’homenatge.
- Els directors, els directors de fotografia, etc.
- Les institucions, etc., que acullen una exposició, un esdeveniment, etc.
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Altre responsable associat a l'obra - MARC
Les relacions amb l'obra s'expressen en el camp 1XX i/o en camps 7XX .
Utilitzeu l'apèndix I.2 .2 per afegir un designador de relació en el subcamp $e o $j dels camps
1XX i/o 7XX.
Seguiu les mateixes recomanacions sobre l'ús dels designadors donades anteriorment. Recordeu
que la política a seguir és de proporcionar el designador de relació; tanmateix, no invertiu massa
temps per decidir el designador, en molts casos pot resultar poc significatiu i el que és important
és proporcionar els punts d'accés.
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Exemple: Apèndix I.2.2
L'exemple mostra la tria del terme específic més apropiat per designar la relació de la
jurisdicció on regeix la llei amb el recurs que està catalogant (vegeu RDA 6.29.1.2 Lleis
que regeixen en una jurisdicció). El designador de relació es dóna a final del camp del
punt d'accés autoritzat, en aquest cas va precedit per coma.
Recordeu que no s'han d'utilitzar aquests tipus de designador en camps de nom-títol.
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Exemples - Ús del designador de relació de l'Apèndix I.2.2

Els exemples mostren diverses casuístiques sobre l'ús dels designadors de relació en
punts d'accés autoritzats que representen una persona, família o entitat corporativa
associada a una obra, una relació diferent de la de creador del recurs.
El designador de relació s'ha de proporcionar correctament. En el primer exemple
"Església Catòlica" és una entitat corporativa associada amb una obra en una relació
diferent de la de creador (vegeu 19.3.3 Altra persona, família o entitat corporativa
associada amb una obra religiosa). En aquest cas no es pot utilitzar "autor" de l'apèndix
I.2.1, ja que no té una relació de "creador". En l'apèndix I.2.2 no existeix cap designació
de relació específic per a aquesta relació.
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Exemple: Apèndix I.3
1r exemple: mostra la tria del terme específic més apropiat per designar la relació de
l'intèrpret amb el recurs que s'està catalogant. En aquest cas la persona té múltiples
relacions amb el recurs, de creador i de contribuïdor. Es trien els designadors específics
dels apèndixs I.2.1 i I.3 i s'enregistren en ordre OEMI, és a dir primer es donen els
designador que corresponen a la relació de creador i després els corresponents a
contribuïdor. Els designadors de relació es separen per coma excepte el primer, perquè
el punt d'accés acaba en una data oberta.
Aquests tipus de relacions són bàsiques quan el catalogador considera que són
importants per a la identificació de l'expressió i poden ser útils per als usuaris.
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Exemples: Ús del designador de relació de l'Apèndix I.3

Els exemples mostren diverses casuístiques sobre l'ús dels designadors de relació en
punts d'accés autoritzats que representen una persona. Tanmateix, poden representar
una família o una entitat corporativa.
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Responsable associat a la manifestació
Afegir-hi un designador de relació és opcional. Utilitzeu l'apèndix I.4 per afegir un
designador de relació en el subcamp $e en un punt d'accés autoritzat. En aquest apèndix
no existeixen designadors de relació com ara "editor", "distribuïdor", ja que són un
element específic en RDA. Aquests termes es poden utilitzar com un terme general o no
proporcionar-los.
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Exemple: Apèndix I.4
1r exemple: mostra la tria del terme específic més apropiat per designar la relació d'un
gravador involucrat en la fabricació d’una manifestació.
2n exemple: mostra la tria del terme específic més apropiat per designar la relació de
l'impressor amb el recurs que s'està catalogant.
Aquests tipus de relacions no són bàsiques, però és una pràctica freqüent donar-les en
el cas d'impresos antics.

23

24

Exemple: Apèndix I.5

Aquests exemples mostren les relacions que es donen només amb un ítem o exemplar
concret que té una determinada biblioteca. Aquestes relacions s'apliquen a nivell local o
indicant, amb el subcamp $5 al final del punt d'accés autoritzat, que es tracta d'un camp
local específic d'una biblioteca.
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Exemple: compilació
En aquest exemple, s'utilitzen els punts d'accés per representar la relació entre el tot i
les parts. El tot és la compilació de dues obres de teatre; cada obra de teatre és una part
del tot. D'acord amb la concreció 25.1 s'ha de proporcionar un punt d'accés analític (7XX
2n indicador=2) per a la part predominant o la primera de la compilació, la segona és
opcional.
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Exemples: Relacions seqüencials

La pràctica no canvia amb RDA. Tanmateix, el camp 787 amb els indicadors 08 (Cap
constant de visualització generada) permet expressar en un $i altres relacions
mitjançant un terme de relació de l'apèndix J.2.5. Relacions d’obra d’acompanyament.
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Relacions d’obra derivada

Relacions opcionals que generalment es donen en els registres d'autoritat per evitar
expressar la relació repetidament en tots els registres bibliogràfics implicats.
Es donen en camps 5XX (=referències de vegeu també). El subcamp $w és un subcamp
de control, el codi "r" indica que hi ha un designador de relació en el subcamp $i.
L'exemple mostra com es relacionen dues obres diferents en un registre d'autoritat. En
aquest cas es tracta d'una una obra de teatre que ha estat adaptada com a pel·lícula
cinematogràfica. La relació és recíproca, els dos registres d'autoritat, corresponents a
cada obra, es relacionen mitjançant els camps 5XX.
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Exemple: compilacions d'expressions
Es construeix un punt d'accés autoritzat analític per a l'expressió predominant o la
primera expressió de la compilació quan representa una part substancial d'un recurs (no
s'hi inclou el prefaci o la introducció)
En aquest exemple, els punts d'accés autoritzats analítics s'usen per representar la
relació entre les parts i el tot. El segon indicador "2" en els camps 700 identifica la
relació (com una entrada analítica).
Exemple: L'obra Two Norwegian novels és una compilació de dues expressions en anglès
de dues obres diferents. El primer camp 700 12 correspon al requeriment bàsic per a les
expressions de la compilació, el segon és opcional però útil per als usuaris.
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Exemple: Traducció d'una publicació en sèrie

En publicacions en sèrie, una traducció és un recurs que ha estat traduït a un altra
llengua i, normalment, publicat per un editor diferent que l'original i en un moment
posterior.
Es recomana seguir la pràctica de CONSER (Cooperative Serials Program del Program for
Cooperative Cataloging): Utilitzeu el camp 765 (entrada de llengua original) per enllaçar
la traducció amb l'original, i el camp 767 (entrada de traducció) per a enllaçar l'original a
les seves traduccions.
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Exemple: Una publicació en sèrie que es publica simultàniament en diferents llengües

En una publicació en sèrie que es publica simultàniament en diferents llengües, l'editor
de totes les edicions normalment és el mateix. Els títols poden ser en diferents llengües
o en la mateixa llengua.
Es recomana seguir la pràctica de CONSER (Cooperative Serials Program del Program for
Cooperative Cataloging): Utilitzeu el camp 775 per enllaçar o relacionar les diferents
edicions.
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Manifestació relacionada (Concreció 27.1)

ELEMENT BÀSIC PER A LA BC I EL CCUC en el cas de reproduccions.
La paraula "reproducció" s'utilitza en el seu sentit més ampli per incloure tots els
recursos identificats com a reproduccions, facsímils, versions, etc., que representen el
contingut equivalent de l'original. Les edicions revisades són expressions diferents i no
es tracten com a reproduccions.
La relació es pot enregistrar com una descripció estructurada mitjançant camps d'enllaç
(775 i 776) o no estructurada mitjançant una nota.
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Exemple: Mateix suport

Apèndix J.4.2 Relacions de manifestació equivalent
"facsímil de (manifestació)" = Manifestació que s’usa com a base d’una reproducció
exacta.
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Exemple: Suport diferent

Apèndix J.4.2 Relacions de manifestació equivalent
també publicat com = Manifestació que materialitza la mateixa expressió d’una obra en
un format diferent.
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Ítems relacionats
El capítol 28 tracta de la relació entre ítems, com ara la reproduccions d'un exemplar
específic d'una manifestació i obres enquadernades juntes.
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Resum: Relacions bàsiques entre recursos

Les relacions bàsiques que cal donar entre recursos són les llistades en aquesta
diapositiva. Altres relacions són opcionals.
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